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Ja han arribat les colònies 2017!
Organització
Per fi han arribat uns dels 2 dies més esperats per tots els nens i nenes d’Esplai per a Petits
Malagrida i Pla de Dalt. Un any més, Esplai per a Petits organitza les colònies durant els dies 20
i 21 de juliol, al CEIP Pla de Dalt d’Olot.
Teniu ganes de venir?
Doncs només heu de preparar les maletes i arribar-vos el dijous dia 20 de juliol, entre les
7.45h i les 9.30h, a l’escola Pla de Dalt.
I la tornada serà el divendres dia 21 de juliol, a partir de les 17:30h, a la mateixa Escola del
Pla de Dalt.
Així doncs, l’hora de recollida serà de les 17:30 a les 18.30.
En cas de pluja abundant, ens reservem el dret de suspendre les colònies, però avisant amb
temps i contant que faríem les activitats normals al casal.

Què ens espera...?

ELS VIKINGS
La Viking suprem, la Ragnor, està malalta i cal unir les forces i els
coneixements dels tres poblats per aconseguir tots els ingredients
perquè el druida, pugui fer un beuratge per curar-la. Només ell té el
poder de curar la gran jefa, però sense la vostra ajuda li serà
impossible obtenir tots els ingredients, l’ajudeu??

Quin és el planning?
Dijous 20 de juliol
 Ens trobem tots al Escola Pla de Dalt, on els monitors portaran un control d’assistència. Es
podrà arribar de les 7:45h fins a les 9:30h.
 Veureu que hi haurà diferents pilons de maletes, un per les maletes petites de cada grup, i
un altre per les maletes grans. Els monitors us anirem indicant on s’han de deixar, no patiu.
Recordeu que les petites les portaran cada nen a sobre (cal que sigui molt còmode),
mentre que de les grans quedaran a l’Escola, els nens no les carregaran en cap moment.
Agraïrem als pares que a mesura que deixin els nens i nenes marxin i no es quedin
mirant per tal d’agilitzar el funcionament. (:


A les 9:30 direm adéu i començarem les activitats programades. Esmorzarem sota l’ombra
i seguirem caminant, gaudint de les colònies i els nous personatges que ens acompanyaran
durant aquests dos dies.
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A les 13.00h dinarem, descansarem i farem una segona activitat que ens portarà cap a
l’Escola altra vegada. Cap a les 18:00h berenarem per recuperar forces.
Tot seguit, abans de sopar, ens instal·larem i muntarem els sacs i, un cop sopats, ens
abrigarem, agafarem el lot i farem un petit joc de nit.
Després d’aquest últim joc, estarem taaaan cansats que anirem a dormir amb moltes
ganes!

Divendres 21
 Després de llevar-nos i esmorzar, ens estarem per la zona de les colònies amb els
personatges de les colònies, i ens protegirem de la calor tot fent jocs d’aigua.
 Dinarem cap a les 13.00h, descansarem, recollirem tota la parada, ens acomiadarem fent
jocs varis i carregarem les motxilles per tornar a casa.
 Està prevista la recollida de les 17.30 a 18.30 a la mateixa Escola Pla de Dalt. Segurament
molts pares estareu nerviosos esperant, però us demanarem que no crideu els nens/es i
ens deixeu organitzar amb tots els nens i maletes a la zona de recollida. Seguint aquesta
dinàmica els monitors podrem atendre-us millor, explicar-vos com han anat les colònies i,
alhora, controlar la recollida dels nens i de les nenes. Seran molts de nens i molts de pares,
així que us demanem paciència i organització.

Què cal portar?
*(Molt important: cal que tots els objectes estiguin marcats amb el nom del nen/a!)



En una maleta PETITA (d’esquena i còmode perquè l’hauran de dur tot el matí):
o
o

o



GORRA, CANTIMPLORA o AMPOLLA D’AIGUA i cangur (en cas de pluja)
ESMORZAR I DINAR DEL PRIMER DIA. (El servei de menjador del casal continua
vigent; de manera que aquells nens que es queden a dinar tindran igualment dinar
però amb pícnic (entrepans!).
CALÇAT MOLT CÒMODE PER CAMINAR!

En una maleta GRAN (no l’hauran de carregar ells en cap moment):
o
o
o
o
o
o
o

Sac de dormir i màrfega (estarilla)
Muda de recanvi, amb mitjons i roba interior de recanvi.
Lot (llanterna)
Pijama i Jersei pel vespre
Tovallola, banyador i xancletes
Estris de neteja personal
Repel·lent de mosquits i crema del sol.

TOT MARCAT!
Amb el nom

I SOBRETOOOOT...
MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ!

